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ÖZET 

Müzik bir iletişim aracı ve sanatı olması sebebiyle insanlar arasında birtakım 
duygu ve düşünceleri, ses ya da çalgılar aracılığıyla iletmeyi amaçlar. 
Dolayısıyla insan varlığını sürdürme biçiminin de bir ürünüdür. 

Başka, hiçbir sanat kolu etkileme gücü, ses ve ton renkleri şekil nitelikleri 
bakımından müziğin eriştiği düzeye ulaşamamıştır. Bu sebeple müzik, 
insanların birbirleriyle, iç ve dış dünyayla bağlantı kurmasında bir iletişim aracı 
olup evrensel bir sanat dalı olarak da gelişmesini sürdürmektedir. 

Farklı toplumlara ait insanlar, kulağa hoş gelen bir müzik ile ortak bir 
konuda iletişim kurabilmiş demektir. Ancak, bazı durumlarda toplumsal yapının 
çeşitli etkilerle tahrip olması, ekonomik, siyasî ve sosyal alanda olduğu kadar 
kültürel yapıda da değişimlere neden olmaktadır. Dolayısıyla da kültürel 
yapının bir unsuru olan müzik sanatında görülmektedir. 

Toplumsal şuurun sağlıklı olabilmesi için, müzik eserlerinin de sağlıklı ve 
toplum yararını gözetir durumda olmaları çok önemlidir. Çünkü, sanat ürünleri 
geniş halk yığınlarına ulaşarak davranış belirleme ve yönlendirme işlevi 
görmektedir. Ayrıca, müziğin eğlence olgusunda, eğitimde ve toplumun kültürel 
yapısında belirleyici olduğu bilinmektedir. Bu sebeple, toplumlararası duygu 
bağının güzellikler üzerine kurulması gerekir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, iletişim, psikoloji. 

ABSTRACT 

The Functional Effects of Music in Forming the Emotional Connection 
at the Different Societies 

As the music is a kind of communication and art, it achieves to transmit 
some emotions and thoughts using the sound and instruments. For hat reason, it 
is a product of the continuation style of the people’s existence. 

Furthermore, none of the branches of the art have reached to the level of the 
music in terms of the effectiveness, sound and tone colors and the formal 
characteristics. In this respect, it can be considered that the music is the 
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communication tool of the people establishing the relations between themselves 
and between the inner and outer world, and it also continues to develop itself as 
a universal artistic branch. 

People living in the different societies, can be deemed that they have 
established a common communication via a euphonic music. But in some 
respects, destruction of the sociological structure due to various effects, causes 
the changes at the economical, political and sociological structures beside the 
cultural structure. Therefore, this kind of destruction may be observed also at 
music which is one of the unique element of the cultural structure. 

To establish a healthy sociological consciousness, it is very important that 
the musical productions also should have the healthy features and also should 
protect the benefits of the society. Because the artworks reach to the society and 
determine their behaviours and navigate them. 

Furthermore, it is known that the music has a determinative way at 
entertainment fact, education and cultural structure of the society. In this respect, 
intersocieties’ emotional connection should be established on the aesthetics. 

Key Words: Communication, music, psychology.  

--- 

İnsanlar arasındaki iletişimde ortak bir dil ve güç olan müzik sanatı, kendine 
özgü dili, yapısı ve anlatım öğeleriyle insanların duygularına yaklaşabilme, 
hissedebilme ve iletişim kurabilmelerinde önemli bir araçtır.  

Sesin biçimlendirilmesiyle yaratılan müzik, insanın duygu, düşünce ve 
davranışlarına seslendiği için, diğer sanat dallarına göre insanları daha çok 
etkilemektedir. Bu sebeple, insanın duygusal zenginliğini geliştirmesinde 
müziğin önemli bir işlevi vardır. Özenle seçilmiş bir müzik, insanın duygusal 
davranışlarını etkilemekte ve bir takım duygular hissetmesini sağlamaktadır. 
Her kesimden ve yaştan insanlara hitab etmekte olan müzik, onlarda neşe, 
coşkunluk, huzur, durgunluk, kabalık, hüzün, huzursuzluk, incelik, hiddet, 
çılgınlık, isyan v.b duygular oluşturabilmektedir. Duygu bağının oluşmasında, 
müziğin ritmik, ritmik yapıya göre örtüşen melodik yapısı ve sözler etkili 
olmaktadır. Dolayısıyla da, müziğin insanları birbirine yaklaştırıcı, birleştirici, 
yüceltici ve duygu birliğini oluşturucu özelliklerinin olduğu söylenebilir. 

Müziğin insanlar üzerindeki bu güçlü etkisinin olması, doğrudan doğruya 
insanın duyum ve bilinçle ilgili davranışlarının merkezi olan beyni 
etkilemesindendir. Bilindiği gibi, insan beyni, çevreyle ilişkiyi sağlayan tek 
organdır. Bir organizmanın duygusal gelişimi ne kadar fazla ise, o organizmanın 
dış dünyası da o kadar zengin olur. Bu anlamda müziğin, duygusal yaşamı 
zenginleştirme yolunda en önemli bir işlevi üstlenmiş olduğu söylenebilir.  

İnsanın aklını, bedenini, duygularını etkileyen müzik sanatı, toplumlararası 
iletişim ve etkileşimde sağlam bir duygu bağını oluşturabilmektedir. Dili, 
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kültürü, rengi farklı uluslara ait olan insanlar, kulağa hoş gelen bir müzik ile 
kültürel, toplumsal ve ekonomik farklılıklarına karşın ortak bir duygu bağı 
oluşturabilmekte ve iletişim kurabilmektedirler. Ayrıca, müziğin uluslararası 
duygu bağını oluşturması nedeniyle de bir köprü vazifesini görmektedir.  

Bugün farklı toplumların klasikleşmiş müzik eserleri, bestelendiği yüzyıldan 
birçok yıl geçmesine rağmen dünyanın birçok ülkesinde, aynı coşku ve sevgi ile 
icra edilmekte ve dinlenilmektedir ya da ikonlaşmış bir pop müzik parçası, ritim 
ve melodisiyle, kültürel, toplumsal ve ekonomik farklılıklara karşın, dünyanın 
birçok ülkesinde görsel ve işitsel olarak beğeniyle izlenip dinlenilmektedir. 
Özellikle gençlerin, başka bir ulusa ait beğendikleri ve kulağa hoş gelen bir 
şarkının sözlerinin anlamını bilmese dahi, şarkıyı dinlemeleri, elleri ya da 
ayakları ile tempo tutup eşlik etmeleri, söylemeleri, dinledikleri şarkının ritmi 
ile dans etmeleri ve yakınlaşmaları, hep aynı duyguları hissetmelerindendir. 
Ancak, her toplum kendi kültürünün, yöresinin, dilinin ve melodilerinin 
motifleri ile bezenmiş müziğe ayrıcalıklı olarak bir yer ayırmaktadır. 

Dünyaca ünlü pop müzik starı Michael Jackson 1985’te Lionel Richie ile 
beraber bestelemiş olduğu “We Are The World, We Are The Children” adlı 
şarkının icrasında Tina Turner, Steve Wonder ve daha birçok star olan şarkıcılar 
bir araya gelmişti. Çıkarılan Single çok miktarda satmış olup, satışlardan elde 
edilen gelirin bir kısmı Afrika’da hüküm süren açlık ile mücadele için 
harcanmıştı. Michael ve Lionel, bu performanslarıyla yılın Grammy Ödülü ile 
onurlandırılmıştı. Amerikalı popüler şarkıcıların, Afrikalı aç ve yoksul çocuklar 
için söylediği şarkı, tüm dünya ülkeleri insanlarını duygulandırmış olup, birçok 
yardım kampanyalarının oluşmasını sağlamıştır. Dolayısıyla, farklı toplum 
insanları arasında bir duygu bağı oluşmuştur. Bu duygu bağının oluşmasında, 
müziğin ritmik, melodik yapısı, sözler ve star olmuş sesler etkili olmuştur. 
Görüldüğü gibi, müziğin insanlar üzerindeki güçlü bir etkisinin olması, tüm 
dünya insanlarının aynı duyguları hissetmelerini sağlamıştır. İletişim dili haline 
gelen şarkı formu, farklı kültürden insanların birbirleri hakkında bilgilere de 
ulaşmasını sağlamıştır. 

Dört yıldır dünyaca ünlü 500’den fazla müzisyeni ağırlayan Rock’n Coke 
Festivali’nin beşincisi yine İstanbul’da 31 Ağustos Cuma gecesi başlayıp 3 gün 
boyunca devam etti. Bu müzik festivali, 55 bin kişinin bir arada yaşadığı ve her 
türlü yaşamsal ihtiyacın eksiksiz olarak karşılandığı bir “müzik kasabası” yarattı. 
Alternatif Rock’un Türkiye ve dünyadaki yıldızlarını buluşturan festival, 
gençlerin aynı duyguları hissederek coşmalarını sağladı.  

Uluslararası yapılan (Eurovision, San Remo gibi) müzik yarışmaları ve 
festivalleri de, müziğin evrensel bir iletişim dili olarak insanlar da aynı 
duyguları yaşattığı yolundadır. Bu tür yarışmalar, genelde ülkelerin tanıtılması 
amacına yönelik olarak organize edilmekte olup, kültürel ve sanatsal iletişim 
kurmaları sağlanmaktadır (Cemalcılar, 1996; 87).  
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İran’da 2007 yılı ağustos ayının sonlarına doğru İslam devriminden bu yana 
ilk kez bir Batılı orkestra sahne almıştı. 2006 Ekim ayında batı şarkılarının 
radyo ve televizyonlardan yayınlanmasını yasaklayan İran yönetiminin 
ambargosunu Alman Senfoni Orkestrası kaldırmıştır (Hürriyet Gazetesi, 2007; 
18). Dolayısıyla, konserde icra edilen batı klasik eserleri, bu tür müziği seven 
İranlı dinleyicilerini sevindirerek ayni duyguları paylaşmalarını sağlamıştır. 

Dünyanın pek çok ülkesinde bulunan büyük senfoni orkestralarında da, 
birçok ulusun iyi müzisyenleri yer almakta ve icra ettikleri müzik ile duygu 
birlikteliğini oluşturmaktadırlar. Ayrıca, farklı kültürlerden olup da, konuşma 
dilleri farklı olan iki insanın herhangi bir müzik türünden hoşlanmaları da 
müziğin ortak bir dil olduğunu göstermektedir. 

 Bilindiği gibi, Mevlâna Celâleddin-i Rumî (1207-1273) kuşkusuz, müziğin 
ve dansın insan ruhu üzerindeki etkilerini en iyi biçimde dile getiren ve bunun 
en güçlü yorumunu yapan kişidir. Mevlâna’nın benimsediği tasavvuf anlayışına 
göre insan, bir sevgi varlığıdır. Bu sevgi, insanla Tanrı’yı birbirine yaklaştıran, 
birleştirici bir güçtür. Mistik müziğin sağladığı farklı bilinç ortamı ve gizemli 
etkileyiciliği ile ruhani duyguların daha yoğun hissedildiği söylenebilir. 
Semazenlerin müzik eşliğinde dönmeleri, onların aynı duygular içinde 
inançlarının pekişmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla, ruhsal gerilimi de izole 
eden ve mutlak güzele ulaştıran estetik bir ifadedir. Bugün dünyanın birçok 
ülkesinde farklı kültürlerde Mevlevi olan insanların, müzikli ve danslı yapılan 
sema törenlerinde ayni duyguları hissederek bir bağ oluşturduğu ve inançlarının 
pekiştiği söylenebilir.  

Müzikte, tüm dünyaca bilinen yazı dili olan nota ve kimi sembollerin 
kullanılması, onun evrensel bir dil olmasını sağlamıştır. Bundandır ki, tüm 
insanlar için doğal bir iletişim aracı ve sanatı olmasının yanı sıra bu insanlar 
arasında özelleşmiş bir dildir. Ancak bütün bunlar, aynı ya da ayrı kültüre sahip 
kişilerin müzik beğenilerinin aynı olması anlamında ele alınmamalıdır. Aynı ya 
da ayrı kültürü paylaşan insanların müzik beğenilerinin farklılıklar göstermesi 
doğaldır. Ancak belirli bir eğitim almış olan her insan, kendine uygun bir müzik 
türüne ilgi duyabilir ya da değişik türdeki müziklerden hoşlanacak ve 
anlayabilecek bir yan bulabilir. Her insan için ortak duyarlılık noktaları 
bulabilmek, müzik sanatında daha kolay olmaktadır. Müzik, ortak bir dil 
bulmada ve iletişim kurmada, bir iletişim sanatı ve aracı olma özelliğini her 
zaman koruyabilmektedir.  

Müzik, melodi, armoni ve ton renkleriyle bezenmiş bir güzellik içinde, 
insanları ve toplumları etkileyecek bir büyüsel güce sahip olup, “duygular 
dünyası” dediğimiz dünyayı yaratır. Dolayısıyla, insan yaşamında böylesine 
etkisi olan müzik, insan ve toplumların birbirleriyle kaynaşmasını, iletişim 
kurmasını ve ortak duyguların oluşmasını sağlayabilmektedir.  
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Duygu Bağının Oluşmasında Müziğin Etkileri 

Müzik tüm sanat dalları içinde en fazla sosyal olanıdır ve yüzyıllar boyunca 
ortak bir deneyimi oluşturmuştur. Sosyal fonksiyonu kişiyi bir katılımcı olarak 
veya bir gözlemci olarak etkilemiştir. Bu sebeple, müzik sanatı için, insanların 
birbirleriyle karşılıklı olarak bir düşünce, duygu ve özlem alış verişinde 
bulunabilmelerinin özgül bir “bağlayıcı kanalı” olduğu söylenebilir. 

Müziğin insanlar üzerindeki etkilerini ilkçağlardan beri filozoflar, hekimler 
ve müzisyenler, açıklamaya çalışmışlardır. Burada iki teori söz konusu olmuştur. 
Bunlardan biri, müziğin duygulara yapmış olduğu etki, ikincisi ise müziğin 
fizyolojik etkileri nedeniyle beraberinde oluşturduğu psikolojik etkidir. 

Müziğin duygusal etkilerini bilimsel şekilde ölçmek mümkün olmamaktadır, 
fakat müziğin başlangıçtaki etkisinin fiziksel olması nedeni ile müziksel 
vurumlar karşısındaki fizyolojik cevapları ölçebilmekte veya miktarını tayin 
edebilmekteyiz.  

Müzik karşısında verilen bazı fiziksel karşılıkların kendiliğinden kontrolsüz 
reflekslerden oluştuğu bilinmektedir. Biz kendimizi müzik dinlediğimizde 
aniden hızlanan bir pasaj sırasında nefes almamızın hızlandığını kaydedebiliriz. 
Bunlar arzu edilmeyen reflekslerdir. Bazen de, yüksek veya alçak ses yüksekliği 
bir sinirsel gerilim veya gevşeme şeklinde etkili olmaktadır ve bu etki daima 
müziğin genel karakterine bağlı olmaksızın gerçekleşmektedir. Keskin ve 
beklenmeyen disonans (uyumsuz ses) lar ani duygu ve algı zıtlıklarında işitme 
organlarımızın hızlı bir biçimde ayarı gerekli olmaktadır. Aşırı hız veya ses 
yoğunluğu sinirlerin aşırı uyarılmasına neden olabilmekte ve fiziksel ağrılı bir 
durum da oluşturabilmektedir (Altınölçek, 2003; 3). Dolayısıyla müziğin 
yapılanması güzellikler üzerine olmalıdır. İnsanların dinleyebileceği ve duygu 
bağını oluşturabileceği güzel müzikler sunulmalıdır. 

Bir iletişim aracı olarak müzik sanatı, ruhun çeşitli tepkilerini mükemmel bir 
şekilde ifade etmekle birlikte, doğrudan doğruya insanın ruhsal davranışlarını 
inceleyen psikoloji ile de doğal bir bağ oluşturmaktadır. 

 Bilindiği gibi, müzik dinlemenin verdiği haz, insan psikolojisinde olumlu 
etkiler yaratarak insana mutluluk vermektedir. Kulağa hoş gelen müziklerin 
dinlenilmesi halinde, bireyin beyninde “endorfin” ve “doparin” adı verilen 
hormonların salgılandığı, bunun da kişiyi rahatlattığı ve mutlu ettiği 
görülmektedir. Müziğin, birçok tanımındaki gibi ruhun gıdası olduğu, insanı 
rahatlattığı, dinlendirdiği ve huzur verici etkilerinin olduğu söylemleri 
bilinmektedir. Dolayısıyla da, yaşamından memnun, mutlu ve huzurlu 
insanların oluşturduğu sağlıklı bir toplumun varlığının, iyi seçilmiş bir müzik 
iletişimi ile olacağına inananların sayısı giderek artmaktadır. Çünkü gürültü, 
insan sağlığını ne denli bozmakta ise, insan ruhunu okşayan bir müzik de insanı 
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o denli huzur ve esenliğe kavuşturmaktadır. Farklı toplumlar arası duygu 
bağının oluşması güzellikler üzerine olmalıdır. 

Eski çağlardan beri de, müziğin ruh sağlığına olan etkilerinin yanında beden 
sağlığına olan etkileri ile ilgili pek çok bilgiye rastlanmaktadır. Dolayısıyla, 
farklı toplumlar da müziğin duygu bağını oluşturmasında müzik bu anlamda da 
önemlidir. Müziğin ritmik ve melodik yapısı, kullanılan çalgıların tınısı, 
insanların ruhen ve bedenen rahatlamalarını sağlar.  

Müzik, bütün nitelikleriyle sadece bir düşünüş değil, bir düşündürüştür. 
Nitekim, besteciler eserlerinde belli müziksel kurallar çerçevesinde kendi duygu 
ve düşüncelerini açıklamış; neşeyi, kederi, heyecanı, insan ruhûnda yankılar 
uyandıran doğa olaylarını, insan ruhunun türlü yönlerini belirtmişler, hem de 
dinleyenlerin düşünüş ve davranışlarında etkiler ve yankılar yaratmışlardır. 

Müzik soyut bir sanattır ve herkese başka türlü heyecan verir. İnsanın 
çevresindeki güzelliklerin farkına varması ve hayata bağlanmasında müziğin 
önemi yadsınamaz. Çoğu zaman dinlenmek, eğlenmek ve dinî duyguları 
pekiştirmek için başvurduğumuz müziğin, insanı sadece günlük hayatın 
gerginliklerinden kurtarmadığı, aynı zamanda sevecen, hassas ve duyarlı bir 
ruhâniyet içine soktuğu görülmektedir. Müzik kendimizin, diğer insan ve 
toplumların, dünya ile ilişkisini sağlayabilmekte ve bizlerde değişik 
duygulanımlar yaratabilmektedir. Dolayısıyla, hayatın boşluklarını gidermek 
için müzik gereklidir.  

Bilindiği gibi, müzik yapıtları üzerinde toplumsal imgeler, insan edimleri ve 
insan ilişkileri vardır. Her dönemdeki ekonomi, siyasi ve sosyal alandaki 
değişimler, diğer sanat dallarında görüldüğü gibi müzik sanatına da 
yansımaktadır. İşte, müzikte değişim adına yapılan bazı uygulamalar, müziğin 
kirlenmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla da, insanlar hoş olmayan müziklerin 
melodisinden, ritminden, sözlerinden ve icrasından etkilenerek sinirlenebilir, 
üzülebilir ve mutsuzluğa ve umutsuzluğa kapılabilir. Çünkü her değişim bir 
yenilik ve güzellik değildir. Bu sebeple, yapılan eserlerin estetik değerlerden 
uzaklaşmaması, sanatın özüne yakışacak şekilde üretilmesi sağlanmalıdır. 
Bunun için, müziğin yönlenmesinde iki ana güç olan medya ve müzik 
sektörlerinin, para ve sansasyondan daha çok sanatsal değerlere önem vermesi 
gerekir. Çünkü toplumsal şuurun sağlıklı olabilmesi için, müzik eserlerinin de 
güzellikler üzerine kurulması ve toplum yararını gözetir durumda olmaları çok 
önemlidir. Diğer sanat ürünleri gibi müzik de, geniş halk yığınlarına ulaşarak 
davranış belirleme ve yönlendirme işlevi görmektedir. Bu bağlamda müzik 
sanatı, diğer sanatlardan daha çok insanları etkilemekte ve insanların ilgisini 
çekmektedir. Ayrıca, müziğin eğlence olgusunda, eğitimde ve toplumun 
kültürel yapısında belirleyici olduğu bilinmektedir.  

Müziğin insanlar üzerindeki güçü, sadece insanları etkilemesi ile kalmaz, 
bazen toplumu, hükümetin yönetimini, hatta tüm ülkeyi etkileyebilir. Müzik 



 31 

bozulursa, tüm bu unsurlarda da bozulmalar oluşur. Çünkü, toplumsal bir varlık 
olan insan, sosyal çevresi ile iletişim için geliştirilen sözcüklere sesler 
aracılığıyla duygularını, düşüncelerini, deneyimlerini anlatan değişik anlamlar 
yükleyerek müziğin temel yapısını oluşturmuştur. Bu anlamların diğerleriyle 
paylaşılmaya başladığı anda müzik toplumsallaşmaktadır. Dolayısıyla müziğe 
istenilen anlamlar yüklendiğinde, toplumda ki ortak bilincin oluşturmasında çok 
etkili bir araç olduğu söylenebilir. Ünlü Çin filozofu Konfüçyüs                
(İ Ö551-478)’un da bir söylevinde “müzik devlet kurar, devlet yıkar.” demiştir. 
Bu sözlerden de anlaşıldığı gibi, müziğin devletin gidişatında da etkili 
olabileceği belirtilmiştir.  

Duygu Bağının Oluşmasında Kitle İletişim Araçlarının Etkisi 

Toplumlararası duygu birliğinin oluşmasında, müzik iletişimin ve 
teknolojisinin önemi yadsınamaz. İletişim olgusu ve onunla birlikte gelişen 
teknoloji ile, sesin her tarafa rahatça iletilmesi sağlamıştır. Bu sebeple, insanın 
günlük yaşamında değişik türde müziklerin yer almaya başladığı söylenebilir. 
Bilindiği gibi, dünyanın herhangi bir ülkesinin bestecine ait bir şarkısıyla 
duygulanmak yüzyılımızdaki iletişim olgusunun ulaştığı olağanüstü bir 
aşamadır. Evrensel bir dil olan müziğin, değişik ulusların geleneksel kulak 
zevklerinin katılığından doğan bir sınırlama sorununu da kısmen giderebilmiş 
olduğu söylenebilir. Bugün bir çok Batı klasik eserin bestelendiği Batı Avrupa 
kültürü sahasından çok uzaklarda bile zevkle dinlenebilmektedir. 

Dünya devletleri arasındaki ilişkilerin çeşitlilik ve yoğunluk kazanması, 
iletişim ağının daha yaygın ve daha hızlı olması, ulusları ve kültürleri 
birbirlerine yaklaştırmıştır. Dolayısıyla iletişim sınırlarının gelişmesiyle, dünya 
insanları arasındaki kültürel sembollerin alışverişi hızlanmış, yerel-ulusal 
kültürde değişmelere yol açmıştır. Kültürel sembol etkileşimleri hızını da 
arttırmaktadır. İletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimiyle medya bu süreci 
destekleyici bir rol üstlenmektedir (Kaplan, 2005; 83).  

Müziğin en etkili iletişim araçlarından biri olması, onu kitle iletişim 
araçlarında kalıcı, sürekli ve etkili olarak kullanılan bir araç durumuna 
getirmiştir. Müziğin kendine özgü anlatımları iletişim araçlarındaki çeşitli 
kullanımlarıyla biçimlenebilmektedir. Gerek radyo gerek televizyon ve sinema 
ile diğer kayıt ve dinleme araçları (plak, CD, bant, vb.) ile duyulan müzik, 
yaşamımızın hemen her anında bizimle beraberdir. Bu yaygın ve güçlü sanatın 
bize kabul ettireceği bir gerçek de, iletişim çağında müziğin olağanüstü gücünü 
en iyi şekilde kullanabilecek ve iletişim etkinliğimizi en üstün düzeyde etkili ve 
estetik duruma getirebilecek bir bilgi ve beceri düzeyine ulaşma zorunluluğudur. 
Müzik, iletişim araç ve sanatlarından biri, iletişim ise müziğin kullanıldığı bir 
alan olarak görülmeli, böylece müzik bir iletişim aracı ve sanatı olarak 
toplumun hizmetinde olmalıdır.  

Sonuç olarak diyebiliriz ki, müzik, bir iletişim aracı ve sanatı olması 
sebebiyle insanlar arasında birtakım duygu ve düşünceleri, ses ya da çalgılar 
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aracılığıyla iletmeyi amaçlar. Dolayısıyla insan varlığını sürdürme biçiminin de 
bir ürünüdür.  

İnsanların genetik ve kültürel gelişmesi, onları birbiriyle daha yakın ilişkiler 
içine sokmuştur. Müzik, bütün insanlar arasında birliği ve kardeşliği yaratmakta 
yardımcı olmaktadır. İç dünyamızı yansıtan ve sesin biçimlendirilmesi ile 
yaratılan müzik, insanları ve toplumları etkileyebilmekte, insana insanlığın 
gereksinimi olan birçok olguyu sağlayabilmektedir.  

Günümüzde dinletilen bazı müzikler, tahrik edici ritimler üzerinde kurulmuş 
olup, melodik yapıdan mahrum, neş’e ve dinamizm hudutlarını aşıp, kişiyi 
çılgınlıklara ve saldırganlığı itmektedir ya da öfkeyle söylenen şiddet içerikli 
sözlü şarkıların, toplumda olumsuz etkilere sebep olduğu görülmektedir. Bunun 
için yaratılan müzik eserlerin de, estetik değerlerden uzaklaşılmamasına ve 
sanatın özüne yakışacak şekilde olmasına özen gösterilmesi gerekir. Yaratılan 
müzik eserlerinde duygu birliğinin oluşması, barış, sevgi, kardeşlik gibi, 
güzellikler üzerine kurulmalıdır. Güzellik ruhundan yoksun “ses kalabalığı”nın, 
müzik olarak düşünülemeyeceği bilinmelidir. 

Müzik sanatının insan yaşamında vazgeçilmez bir unsur olarak yer etmesi, 
onun nitelikli olmasını da önemli kılmaktadır. Çünkü müziğin insanlar üzerinde 
güçlü bir etkisinin olması ve geniş halk yığınlarına çabuk ulaşması sebebiyle, 
davranış ve yönlendirme gibi işlevleri görmektedir. Bundandır ki, müzik 
sanatının belirleyicisi olan medya ve müzik sektörünün para ve sansasyondan 
daha çok sanatsal değerlere önem vermesi gerekir. Bunun için de, insanlarda 
güzel duygular oluşturacak onları mutlu edecek melodili, ritimli ve sözlü olan 
eserler üretilmelidir. Dolayısıyla farklı toplum insanları ile duygu bağının 
oluşması güzel, kaliteli müzik eserleriyle olmalıdır. 

Müziği sadece salt eğlence içeren bir araç olarak değil, çok daha derin ve 
kapsamlı bir sanat alanı olarak düşünülmesi gerekir. Çünkü bireyi, toplumu ve 
farklı kültürleri birçok yönden etkilemektedir. İnsanlar ile dayanışma, hoşgörü, 
sevgi bağlarının kurulabilmesi için müzik vazgeçilmezdir. İnsan müzik 
dinleyerek hiç tanımadığı kişilerin duygu ve düşünce dilimlerine ortak 
olabilmektedir. 

KAYNAKÇA 

ALTINÖLÇEK, Haşmet, (2001), “Bir İletişim Aracı Olan Müziğin İnsan 
Üzerindeki Etkileri”, III. Uluslararası Müzikoloji Sempozyumu, 26-28 Ekim, 
İTÜ, Maçka Kampusu Sosyal Tesisler Konferans Salonu, İstanbul, Türkiye. 

CEMALCILAR, Ali, (1996), Müzik ve İletişim, Anadolu Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Yayınları, No:1, Eskişehir. 

KAPLAN, Ayten, (2005), Kültürel Müzikoloji, Bağlam Yayınları, İstanbul. 

KOCACENK, Merve, (2007), 2 Eylül, “Batılı Orkestra”, Hürriyet Gazetesi, 
s.18. 


